
ZÁPIS 
ze zasedání Rady plemenné knihy starokladrubského koně 

v Kladrubech nad Labem dne 26.3.2010 
 
Přítomni:  T. Barták, L. Dobrovský, Z. Dyková, Ing. R. Hložek, Ing. J. Höck, 
  Ing. J. Machek, Ing. Z. Šancová, E. Šimáčková 
    
Omluveni: Ing. J. Kaplan 
 
Program: 1. změny ve složení Rady PK a chovatelské komise 
  2. seznámení členů Rady PK s převodem NH Kladruby n. L., s.p. na státní 
  příspěvkovou organizaci 
                        3. stanovení komisí na jarní třídění v Kladrubech n. L. a Slatiňanech a TO v 
  Nebanicích 
  4. stanovení odměn komisi (dohoda o provedení práce) 
  5. změna termínu výkonnostních zkoušek hřebců 
  6. seznámení s návrhem dotačních pravidel NPGZ na r. 2010 pro privátní 
  chovatele 
  7. schválení Řádu poplatků pro r. 2010 
  8. vydání tištěné plemenné knihy STKL koní v r. 2010 
  9. připravované akce hřebčína 
  10. různé 
                         
Ad 1: změny ve složení Rady PK a chovatelské komise 
Po změnách ve vedení Národního hřebčína byl z Rady PK odvolán MVDr. J. Dražan a  
T. Kunc. Nově byl do funkce předsedy Rady PK jmenován stávající ředitel Národního 
hřebčína Ing. Jan Höck, novým členem Rady PK se stal Ing. Rudolf Hložek, který je 
v Národním hřebčíně náměstkem ředitele pro chov koní. 
 
Radě PK byl předložen návrh na odvolání T. Kunce z chovatelské komise z důvodu vážné 
pochybnosti o jeho bezúhonnosti. Návrh byl Radou PK odsouhlasen. Rada PK odhlasovala i 
návrh na odvolání Ing. F. Petříka z chovatelské komise. 
 
Radou PK byl schválen návrh na rozšíření chovatelské komise o Ing. K. Dvořáka, který 
dlouhodobě působí v Národním hřebčíně – o.z. Slatiňany. Novým členem byl též jmenován 
Ing. Z. Müller, CSc. z ERC s.r.o. 
 
Jmenování a odvolání členů chovatelské komise je plně v kompetenci Rady PK. Rada PK 
považuje za nutné upřesnit (doplnit) formulaci týkající se členství v chovatelské komisi tak, 
jak je uvedena v Řádu PK. Návrh: na konci prvního odstavce7.2 Chovatelská komise, str. 
26…Posuzování provádí v souladu s tímto Řádem a šlechtitelským programem členové 
chovatelské komise jmenovaní Radou PK k posuzování koní. (z věty vypadlo slovo vybraní) O 
ukončení členství v chovatelské komisi rozhoduje Rada PK. 
 
Ad 2: seznámení členů Rady PK s převodem NH Kladruby n. L., s.p. na státní  
          příspěvkovou organizaci 
Ing. J. Höck seznámil přítomné s hlavními důvody, které vedly MZe ČR (jakožto zřizovatele) 
k převodu Národního hřebčína Kladruby n. L., s.p. na státní příspěvkovou organizaci. NH 
jako státní podnik čerpá již maximum financí, které mu mohou být ze státního rozpočtu 
poskytnuty. Jako příspěvková organizace by měl NH možnost zažádat i o finanční prostředky 



z evropských fondů a prostřednictvím Ministerstva kultury ČR je čerpat (v mediích často 
zmiňovaná mnohasetmilionová dotace). 
Dle Ing. J. Höcka převod povede k centralizaci ekonomického systému v NH, ale mimo jiné i 
k rozumnému a zároveň transparentnímu nakládání s majetkem NH. 
 
Posláním Národního hřebčína je i nadále chod Národní kulturní památky, prioritou je chov 
starokladrubského koně, udržování budov, péče o krajinu. 
 
Ad 3: stanovení komisí na jarní třídění v Kladrubech n. L. a Slatiňanech a TO v Nebanicích 
Rada PK odsouhlasila níže uvedená složení komisí: 
TO Nebanice       Út 25.5.2010 Z. Dyková, Ing. V. Nágr, Ing. K. Neumannová 
Třídění Kladruby n. L.    Čt 27.5.2010 T. Barták, Ing. K. Neumannová, Ing. K. Regner 
Třídění Slatiňany      Pá 28.5.2010 L. Dobrovský, Z. Dyková, Ing. Z. Šancová 
 
V rámci jarního třídění budou předvedeni plemenní hřebci, odchov včetně testační odchovny, 
koně ve výcviku. Plemenné klisny budou prezentovány až při podzimním třídění. 
 
Ad 4: stanovení odměn komisi (dohoda o provedení práce) 
Odměny komise zůstávají  pro rok 2010 nezměněny. 
 
Ad 5: změna termínu výkonnostních zkoušek hřebců 
Z organizačních důvodů byl vedením NH zrušen jarní termín ZV hřebců. Zkoušky výkonnosti 
hřebců i klisen budou konány v termínu 5.-6.10.2010 v Kladrubech nad Labem. 
 
Změna termínu zkoušek působí komplikace soukromým chovatelům. Vedení NH se zavazuje 
ke stanovení pevného termínu ZV hřebců pro r. 2011, ten by měl být znám na podzim 
letošního roku. Zda se bude jednat o jarní či podzimní termín bude záviset na průběhu 
letošních zkoušek a přihlédnuto bude k případným připomínkám chovatelů. (Časový interval, 
ve kterém musí hřebec absolvovat ZV byl prodloužen do 10.10.2010 tak, aby bylo možno 
zažádat o dotaci na plemenného hřebce.) 
 
Ad 6: seznámení s návrhem dotačních pravidel NPGZ na r. 2010 pro privátní chovatele 
Z. Dyková seznámila přítomné s výše uvedeným návrhem. Ten bude po formálním schválení 
chovatelům k dispozici na webových stránkách Mze ČR www.eagri.cz  a na našich webových 
stránkách www.nhkladruby.cz. 
 
Ad 7: schválení Řádu poplatků pro r. 2010 
Radou PK byly pro r. 2010 odsouhlaseny poplatky ve stejné výši jako byly v roce 2009. Řád 
poplatků pro rok 2010 bude k nahlédnutí na www.nhkladruby.cz 
 
Ad 8: vydání tištěné plemenné knihy STKL koní v r. 2010 
Národní hřebčín se po více než 10 letech chystá k vydání plemenné knihy starokladrubských 
koní. V přípravné fázi je třeba zjistit předběžný rozpočet v závislosti na grafické úpravě, o 
obsah chystané plemenné knihy se bude starat především paní Dyková. Otázku financování 
přiblížil Ing. J. Machek, část nákladů ponese NH, finance lze čerpat z fondu na zveřejňování 
výsledků plemenářské práce (žádost o podporu podat do 30.6.2010). 
 
Ad 9: připravované akce hřebčína 
Ing. R. Hložek informoval přítomné o chystaných akcích (k nahlédnutí na 
www.nhkladruby.cz). 



 
Ad 10: různé 
Rada PK se jako již mnohokrát vrátila k průběhu ZV. Při příštích výkonnostních zkouškách 
by měla být zlepšena komunikace mezi komisaři a odbornou veřejností. Chovatelé by měli 
respektovat prostor určený komisařům k posuzování koní a nezasahovat do hodnocení.  
Předseda komise by měl stručným slovním zhodnocením seznámit chovatele s kvalitami jím 
prezentovaného koně.  
  
Členové Rady PK se dotazovali, proč v letošním roce nebyl zorganizován Mezinárodní 
seminář pro chovatele starokladrubských koní.  Vzhledem k organizačním změnám koncem 
r.2009 a začátkem r.2010 nebyl dostatečný časový prostor pro zorganizování této akce. 
V příštím roce by se mělo na tuto tradici opět navázat. 
 
T. Barták položil otázku na rozsah sportovních aktivit v NH. Podle ředitele NH Ing. J. Höcka 
bude sport zachován ve stávajícím rozsahu. Nově je sportovním subjektem přímo Národní 
hřebčín Kladruby nad Labem. Národní hřebčín budou reprezentovat profesionálové, avšak 
jejich nominace na významné závody bude podmíněna dlouhodobě kvalitními sportovními 
výsledky. 
 
Ing. J. Höck informoval o nominaci hřebčína na seznam UNESCO. Česká republika podniká 
potřebné kroky, jedná se však o velmi zdlouhavý proces. V této souvislosti usiluje Národní 
hřebčín o zahrnutí starokladrubského vraníka do statutu Národní kulturní památky. 
 
E. Šimáčková se zajímala o zdroj financí, které jsou vynakládány na výzkumné projekty, 
které souvisí s Národním hřebčínem. Ing. J. Höck potvrdil, že ve snaze řešit problémy 
hřebčína komplexně, byly některým největším výzkumným ústavům v ČR zadány výzkumy a 
studie (genetika, veterinární péče, rozbory půdy a vody, mechanizace, pratotechnika apod.). 
Tato práce je hrazena z finančních zdrojů určených výhradně na výzkum, nejedná se o 
peněžní prostředky na úkor chodu hřebčína. 
 
Z. Dyková seznámila Radu PK s přehledem chovu starokladrubských koní v roce 2009. 
 
Další zasedání Rady PK proběhne po třídění starokladrubských koní dne 27.5.2010 
v Kladrubech nad Labem. 
 
 
 
Zapsala Ing. Z. Šancová 


